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Sposoby realizacji outsourcingu stosowanego w polskich przedsiębiorstwach – wyniki badań

JAKUB DRZEWIECKI* 

SPOSOBY REALIZACJI 
OUTSOURCINGU STOSOWANEGO 

W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH 
– WYNIKI BADAŃ1

Wprowadzenie

Outsourcing jest jedną z najczęściej stosowanych metod2 zarządzania, również 
w polskich przedsiębiorstwach [7, s. 140–149;8, s. 37–39;9, s. 28]. W swoim obecnym 
kształcie metoda ta oznacza możliwość uzyskania szeregu korzyści, polegających 
już nie tylko na obniżaniu kosztów działalności, lecz także związanych z podnosze-
niem efektywności organizacji w innych obszarach czy dodatkowymi możliwościami 
nawiązywania relacji z elementami otoczenia (w tym z klientem). Nowoczesny spo-
sób postrzegania outsourcingu, jako metody realizacji celów strategicznych przed-
siębiorstwa [10, s. 240–243] oraz modyfikacji jego modelu biznesu [1, s. 114;4, s. 44], 
powoduje jednocześnie, iż współczesny outsourcing jest metodą stawiającą przed 
menedżerami szereg wyzwań; ingeruje bowiem w strukturę organizacyjną przedsię-
biorstwa, niosąc za sobą niejednokrotnie konieczność dokonania zmian obejmujących 
większe obszary organizacji, redukcji zatrudnienia, otwarcia się na otoczenie, wresz-
cie – modyfikacji kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Można wskazać szereg 
wyników badań świadczących o licznych problemach przedsiębiorstw ze stosowaniem 
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nych autorów – w tym kontekście, padają określenia, takie jak: koncepcja, narzędzie czy sposób zarządzania. 
W artykule autor postrzega outsourcing przede wszystkim jako metodę zarządzania, podkreślając tym samym 
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tej właśnie metody zarządzania, co przekłada się na wysokie prawdopodobieństwo 
porażki przy jej wdrażaniu [por. np.: 2, s. 48–51;16, s. 42–58].

Mówiąc o implementacji outsourcingu, podkreślić należy trzy jego główne aspekty. 
Pierwszym z nich jest sposób zarządzania outsourcingiem w przedsiębiorstwie, ozna-
czający m.in. organizację tego procesu (poziom jego formalizacji, stosowanie podej-
ścia projektowego, korzystanie w jego trakcie z pomocy konsultantów itp.). Drugi 
istotny aspekt dotyczy sposobu podejmowania decyzji na poszczególnych etapach 
outsourcingu (charakter, zakres, źródła danych wykorzystywanych do podjęcia decy-
zji, sposób analizy ryzyk i korzyści outsourcingu, odpowiedzialność poszczególnych 
podmiotów za decyzje, problem racjonalności decydentów itp.). Trzecim, najbardziej 
wymiernym aspektem outsourcingu, mającym wpływ na jego skuteczność oraz efek-
tywność, jest forma kontraktu, która przekłada się m.in. na charakter relacji między 
partnerami w układzie outsourcingowym. Każdy z powyższych aspektów wpływa 
na ostateczne rezultaty wynikające ze stosowania tej metody zarządzania; jednocze-
śnie tak szerokie spektrum zagadnień związanych z wydzieleniami [5, s. 14–17;12, 
s. 36–46;15, s. 55–61] może rodzić liczne problemy natury organizacyjnej.

Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, zasadne wydaje się zadanie pytania doty-
czącego sposobu, w jaki realizowany jest outsourcing w polskich przedsiębiorstwach. 
Dlatego celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących sposobów 
realizacji outsourcingu3 stosowanego w polskich przedsiębiorstwach w przekroju 
trzech zmiennych jakościowych: wielkości, poziomu dywersyfikacji oraz stopnia 
internacjonalizacji.

Hipotezy postawione w trakcie postępowania badawczego dotyczyły zatem róż-
nic w sposobie stosowania outsourcingu w kontekście powyższych trzech cech jako-
ściowych badanych przedsiębiorstw:
Hipoteza 1: wielkość przedsiębiorstwa różnicuje sposób wykorzystania outsourcingu 
w polskich przedsiębiorstwach.
Hipoteza 2: poziom dywersyfikacji różnicuje sposób wykorzystania outsourcingu 
w polskich przedsiębiorstwach.
Hipoteza 3: polskie firmy prowadzące działalność tylko na rynku krajowym stosują 
outsourcing w inny sposób niż pozostałe polskie przedsiębiorstwa.

3 Określenia „sposoby realizacji outsourcingu” nie należy utożsamiać z pojęciem „forma outsourcingu” 
[por. np.: 3, s. 52–53;7, s. 54–63;10, s. 174–177; 13, s. 18–23;15, s. 55–61].
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1.  Opis metodyki badań oraz charakterystyka próby 
badawczej

Narzędziem badawczym wykorzystanym w trakcie badań był kwestionariusz 
ankiety, a do kontaktu z respondentami zostały wykorzystane cztery kanały komu-
nikacji: poczta tradycyjna, poczta elektroniczna, kontakt bezpośredni oraz kontakt 
telefoniczny4. Próba badawcza objęła ostatecznie 281 przypadków i miała charakter 
celowy. Obok oczywistego w kontekście tematyki artykułu kryterium doboru obiektu 
do próby, jakim było stosowanie outsourcingu, zastosowano dwa dodatkowe kryteria 
(wynikające ze specyfiku projektu badawczego, z którego finansowane były badania):

 � pochodzenie kapitału: badaniem zostały objęte polskie przedsiębiorstwa5;
 � wielkość zatrudnienia: badano przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej dzie-

sięciu pracowników [5, s. 13].
Syntetyczną charakterystykę próby badawczej przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Charakterystyka próby badawczej w przekroju wybranych cech jakościowych

Forma organizacyjno-prawna prowadzonej działalności
Wielkość przedsiębiorstwa

Suma (%) 
Małe Średnie Duże

Przedsiębiorstwo państwowe 1 2 7 10 (3,6%) 

Spółka akcyjna 3 5 19 27 (9,6%) 

Spółka cywilna 21 50 13 84 (29,9%) 

Spółka jawna 12 9 4 25 (8,9%) 

Spółka komandytowa 0 0 1 1 (0,3%) 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 22 20 24 66 (23,5%) 

Zakład osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą 44 23 1 68 (24,2%) 

Suma 103 109 69 281 (100%) 

Obszar działalności

Działa tylko na rynku krajowym 66 72 30 168 (59,8%) 

W głównej mierze działa na rynkach zagranicznych 2 3 5 10 (3,6%) 

W głównej mierze działa na rynku krajowym 35 34 34 103 (36,6%) 

Suma 103 109 69 281 (100%) 

4 Kontakt telefoniczny odbywał się z wykorzystaniem metody CATI, czyli Computer-Assisted Telephone 
Interview. Kwestionariusz został zapisany w formie elektronicznej, przy użyciu specjalistycznego oprogra-
mowania ułatwiającego prowadzenie rozmowy, przy czym układ oraz treść pytań pozostały niezmienione 
w stosunku do kwestionariusza przekazywanego innymi kanałami.

5 Pojęciem „polskie przedsiębiorstwo” określano podmioty gospodarcze, których dominującymi (więk-
szościowymi) właścicielami są, w przypadku osób fizycznych, obywatele Polski, w przypadku osób prawnych 
– przedsiębiorstwa z dominującym kapitałem polskim, Skarb Państwa lub polskie jednostki samorządu 
terytorialnego.
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Forma organizacyjno-prawna prowadzonej działalności
Wielkość przedsiębiorstwa

Suma (%) 
Małe Średnie Duże

Stopień dywersyfikacji

Firma prowadzi działalność w jednym sektorze (branży) 53 52 21 126 (44,8%) 

Firma prowadzi działalność w kilku sektorach (branżach) 
spokrewnionych ze sobą 45 53 31 129 (45,9%) 

Firma prowadzi działalność w kilku sektorach (branżach) 
niespokrewnionych ze sobą 4 3 7 14 (5%) 

Firma prowadzi działalność w kilkunastu sektorach 
(branżach) 1 1 10 12 (4,3%) 

Suma 103 109 69 281 (100%) 

Źródło: [5, s. 13].

W tabeli 2 zaprezentowano bardziej szczegółowe dane dotyczące liczności dla próby 
w przekroju trzech wybranych zmiennych jakościowych, których dotyczy niniejsze 
opracowanie: wielkości, poziomu dywersyfikacji oraz stopnia internacjonalizacji6.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na zależność między wielkością przedsię-
biorstwa oraz poziomem dywersyfikacji7. W grupie przedsiębiorstw niezdywersyfi-
kowanych firmy duże odpowiadają za 16,7% (21 ze 126) obserwacji, w przypadku 
wysokiego poziomu dywersyfikacji – aż za 65,4% (17 z 26 przypadków w próbie).

Badaniem objęto dziesięć wybranych (zidentyfikowanych na etapie badań wstęp-
nych oraz pilotażowych) sposobów realizacji outsourcingu wynikających ze wska-
zanych we wstępie trzech głównych aspektów implementacji tej metody. Biorąc pod 
uwagę zapisy kontraktu z partnerem outsourcingu, skupiono się na dwóch głów-
nych kwestiach. Z jednej strony, zbadano częstotliwość dzielenia się przez zlecenio-
dawcę korzyściami (płynącymi ze współpracy) z partnerem outsourcingu (zmienna 
PZ – „podział zysków (korzyści)”). Z drugiej – zbadano, jak często w kontraktach 
pojawiał się zapis umożliwiający zleceniodawcy ograniczenie ryzyka wynikającego 
ze stosowania outsourcingu, co oznacza m.in. dodatkową możliwość przeniesienia 
części odpowiedzialności za realizowane działania na firmę zewnętrzną (zmienna 
PR – „podział ryzyka”). Zbadano również okres, na który były zawierane kontrakty 
outsourcingowe (jeden rok, trzy lata oraz na czas nieokreślony – zmienne U1, U3 
oraz UN). W badaniu uwzględniono również sposób organizacji procesu outsour-
cingu głównie w aspekcie kontaktów z partnerem outsourcingu: organizowanie nie-
formalnych spotkań z partnerem (zmienna N), jak również wymianę informacji oraz 
wiedzy o charakterze strategicznym i/lub kluczowej dla wyników osiąganych przez 

6 Poziom dywersyfikacji oraz stopień internacjonalizacji były określane na podstawie odpowiedzi 
respondentów udzielanych w kwestionariuszu ankiety (w jego części dotyczącej jakościowych charakterystyk 
przedsiębiorstwa, takich jak np. wielkość zatrudnienia czy wartość przychodów). 

7 Wspomniana zależność została pozytywnie zweryfikowana m.in. przy pomocy testu chi-kwadrat 
Pearsona na poziomie p<0,05.
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firmę (W). Wreszcie uwzględniono kwestię sposobu zarządzania zasobami w trak-
cie współpracy outsourcingowej, wprowadzając zmienne dotyczące współdzielenia 
zasobów: ludzkich (zmienna ZL), rzeczowych (ZR) oraz prowadzenia wspólnych 
inwestycji (I) w trakcie realizacji outsourcingu8.

Tabela 2.  Tabela liczności w próbie dla zmiennych: wielkość, poziom dywersyfikacji, 
stopień internacjonalizacji

Stopień dywersyfikacji
Poziom internacjonalizacji

Suma
Tylko rynek krajowy Pozostałe

MAŁE (n = 103) 

Firma prowadzi działalność w jednym sektorze (branży) 39 14 53 (51,4%) 

Firma prowadzi działalność w kilku sektorach (branżach) 
spokrewnionych ze sobą 27 18 45 (43,7%) 

Pozostałe 0 5 5 (4,9%) 

Suma 66 37 103 (100%) 

ŚREDNIE (n = 109) 

Firma prowadzi działalność w jednym sektorze (branży) 39 13 52 (47,7%) 

Firma prowadzi działalność w kilku sektorach (branżach) 
spokrewnionych ze sobą 31 22 53 (48,6%) 

Pozostałe 2 2 4 (3,7%) 

Suma 72 37 109 (100%) 

DUŻE (n = 69) 

Firma prowadzi działalność w jednym sektorze (branży) 14 7 21 (30,4%) 

Firma prowadzi działalność w kilku sektorach (branżach) 
spokrewnionych ze sobą 13 18 31 (44,9%) 

Pozostałe 3 14 17 (24,6%) 

Suma 30 39 69 (100%) 

Źródło: opracowanie własne.

2. Sposoby realizacji outsourcingu w próbie

Zadaniem respondentów była ocena, w skali od 0 do 5 (gdzie 0 oznaczało „nigdy”, 
5 – „bardzo często”), częstotliwości występowania sposobów realizacji outsourcingu 
omówionych pokrótce w pierwszej części artykułu. W tabeli 3 przedstawiono war-
tości średnich, median oraz częstości wskazań dla każdej z dziesięciu zmiennych 
objętych badaniem.

8 Częstotliwość występowania powyższych rozwiązań w trakcie współpracy z partnerem outsourcingu 
może być traktowana jako miara dojrzałości tej metody oraz jej strategicznego znaczenia w przedsiębiorstwie, 
które ją stosuje.
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Tabela 3. Podstawowe statystyki opisowe zmiennych objętych badaniem (w próbie)

Kod 
zmiennej Opis zmiennej

Wskaźniki 
w próbie (n = 281) Częstotliwość wskazań

Średnia Mediana 0 1 2 3 4 5

PZ podział zysków/korzyści 0,96 1 121 87 45 22 3 3

PR podział ryzyka/kosztów 1,06 1 119 69 61 24 4 4

ZL współdzielenie zasobów ludzkich 1,38 1 87 81 64 29 9 11

ZR współdzielenie zasobów rzeczowych 1,10 1 121 56 67 30 5 2

I prowadzenie wspólnych inwestycji 1,17 1 127 45 56 44 6 3

U1 występowanie umów zawieranych 
na okres dłuższy niż 1 rok 1,75 2 84 45 59 56 24 13

UN występowanie umów zawieranych na czas 
nieokreślony 1,68 2 94 44 54 50 26 13

U3 występowanie umów zawieranych na co 
najmniej 3 lata 1,37 1 113 51 47 48 15 7

N organizowanie nieformalnych spotkań 
z partnerem outsourcingowym 1,06 1 116 73 64 19 4 5

W
wymiana informacji, wiedzy o charakterze 
strategicznym i/lub kluczowej dla 
wyników osiąganych przez firmę

1,35 1 102 53 71 41 9 5

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 1. Częstości wskazań odpowiedzi w próbie
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Źródło: opracowanie własne.

Częstości wskazań dla każdej ze zmiennych przedstawiono na wykresie 1.
Analiza danych przedstawionych w tabeli 4 oraz na wykresie 1 pozwala na stwier-

dzenie, iż badane przedsiębiorstwa stosunkowo rzadko stosowały bardziej zaawansowa-
ne formy współpracy outsourcingowej (wyjątek to wymiana informacji o charakterze 
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strategicznym – zmienna W). Najwyższe średnie wartości uzyskano dla zmiennych 
dotyczących: długości trwania kontraktu (w kolejności: U1, UN i U3) oraz zmien-
nej ZL odpowiadającej za częstotliwość współdzielenia zasobów ludzkich. Bada-
ne przedsiębiorstwa najrzadziej stosowały w umowach zapisy dotyczące podziału 
zysków/korzyści lub kosztów/ryzyka (zmienne PZ, PR), rzadko również organizo-
wały nieformalne spotkania z partnerem outsourcingu. Wartości średnich i median 
dla wszystkich zmiennych były zróżnicowane w niewielkim stopniu (wartości śred-
nich: 0,96–1,75, median: 1–2).

3.  Sposoby realizacji outsourcingu a wielkość 
przedsiębiorstwa

W tabeli 4 przedstawiono wartości średnich i median dla zmiennych objętych 
badaniem – w podziale według wielkości przedsiębiorstwa.

Tabela 4.  Średnie i mediany zmiennych objętych badaniem (w próbie oraz w podziale 
według wielkości przedsiębiorstwa)

Kod 
zmiennej Opis zmiennej

Wskaźniki 
w próbie 
(n = 281) 

Wskaźniki w podziale według wielkości 
przedsiębiorstwa

Małe 
(n = 103) 

Średnie 
(n = 109) 

Duże 
(n = 69) 

Śr
ed

ni
a

M
ed

ia
na

Śr
ed

ni
a

M
ed

ia
na

Śr
ed

ni
a

M
ed

ia
na

Śr
ed

ni
a

M
ed

ia
na

PZ podział zysków/korzyści 0,96 1 0,79 1 1,00 1 1,16 1

PR podział ryzyka/kosztów 1,06 1 1,02 1 1,05 1 1,16 1

ZL współdzielenie zasobów ludzkich 1,38 1 1,12 1 1,47 1 1,62 2

ZR współdzielenie zasobów rzeczowych 1,10 1 0,78 0 1,22 1 1,41 1

I prowadzenie wspólnych inwestycji 1,17 1 0,74 0 1,42 2 1,41 1

U1 występowanie umów zawieranych 
na okres dłuższy niż 1 rok 1,75 2 1,15 1 2,16 2 2,01 2

UN występowanie umów zawieranych na czas 
nieokreślony 1,68 2 1,35 1 2,00 2 1,65 2

U3 występowanie umów zawieranych na co 
najmniej 3 lata 1,37 1 0,74 0 1,73 2 1,72 2

N organizowanie nieformalnych spotkań 
z partnerem outsourcingowym 1,06 1 0,97 1 1,08 1 1,17 1

W
wymiana informacji, wiedzy o charakterze 
strategicznym i/lub kluczowej dla wyników 
osiąganych przez firmę

1,35 1 0,95 1 1,59 2 1,57 2

Źródło: opracowanie własne.
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Rezultaty badań przedstawione w powyższej tabeli pozwalają na stwierdzenie, iż 
wielkość firmy miała wpływ na przyjęte przez przedsiębiorstwo rozwiązania doty-
czące formy współpracy outsourcingowej9. Największe różnice między średnimi war-
tościami zmiennych zaobserwowano w przypadku: częstotliwości zawierania umów 
na okres 1–3 lat (zmienne U1, U3), prowadzenia wspólnych inwestycji (I), współ-
dzielenia zasobów rzeczowych (ZR) oraz wymiany informacji, wiedzy o charakterze 
strategicznym (W). Najniższe wartości średnich w kontekście wielkości przedsię-
biorstwa wystąpiły dla: podziału zysków i ryzyka (zmienne PZ, PR) oraz organizo-
wania nieformalnych spotkań z partnerem outsourcingu (N). Dla potwierdzenia 
statystycznej zależności między formami stosowanego outsourcingu a wielkością 
przedsiębiorstwa przeprowadzono dla każdej ze zmiennych objętych badaniem test10 
Kruskala-Wallisa11 (tabela 5).

Tabela 5.  Rezultaty testu Kruskala-Wallisa (w grupach, w podziale według wielkości 
przedsiębiorstwa)

Kod 
zmiennej Opis zmiennej

Wartość testu 
Kruskalla-Wallisa 

H

Poziom 
prawdopodobieństwa 

testowego p12

Stwierdzone 
różnice13

PZ podział zysków/korzyści 3,55 0,1691 brak

PR podział ryzyka/kosztów 0,20 0,9058 brak

ZL współdzielenie zasobów ludzkich 12,65 0,0018 M-S, M-D

ZR współdzielenie zasobów rzeczowych 12,34 0,0021 M-S, M-D

I prowadzenie wspólnych inwestycji 19,91 0,0000 M-S, M-D

U1 występowanie umów zawieranych 
na okres dłuższy niż 1 rok 32,41 0,0000 M-S, M-D

UN występowanie umów zawieranych 
na czas nieokreślony 12,07 0,0024 M-S

U3 występowanie umów zawieranych na co 
najmniej 3 lata 37,96 0,0000 M-S, M-D

9 W tym miejscu na szczególną uwagę zasługują zmienne U1 oraz UN; ich wartości były największe 
w grupie średnich podmiotów. Może to świadczyć o specyfice średnich firm w kontekście okresu, na który 
zawierane są umowy outsourcingowe.

10 Do przeprowadzenia analiz i porównań między zmiennymi w dalszej części stosowano testy niepara-
metryczne, głównie z uwagi na rozkład zmiennych (potwierdzony brak normalności rozkładów zmiennych 
objętych badaniem). 

11 Wszystkie analizy zostały przeprowadzone za pomocą narzędzia Statistica w wersji nr 12.
12 Pogrubieniem wyróżniono te wartości p, przy których występują różnice między wskaźnikami dla 

poszczególnych grup.
13 W prawej skrajnej kolumnie tabeli 5 wskazano statystycznie potwierdzone różnice między medianami 

w grupach według wielkości badanych podmiotów (dla porównań dwustronnych w oparciu o wartości współ-
czynników p i z). Zapis „M-S” oznacza istotną statystycznie różnicę między firmą małą i średnią, „M–D” 
– małą i dużą.
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Kod 
zmiennej Opis zmiennej

Wartość testu 
Kruskalla-Wallisa 

H

Poziom 
prawdopodobieństwa 

testowego p

Stwierdzone 
różnice

N organizowanie nieformalnych spotkań 
z partnerem outsourcingowym 1,44 0,4853 brak

W
wymiana informacji, wiedzy o charakterze 
strategicznym i/lub kluczowej dla 
wyników osiąganych przez firmę

15,93 0,0003 M-S, M-D

Źródło: opracowanie własne.

Analiza wyników testu potwierdziła wcześniejsze obserwacje, jednak nie w przy-
padku wszystkich zmiennych. Dla zmiennych: ZL, ZR, I, U3 oraz W wystąpiły istotne 
statystycznie różnice między podmiotami małymi i średnimi oraz małymi i dużymi. 
Dla zmiennej UN (oznaczającej zawieranie umów na czas nieokreślony) wystąpiły 
różnice tylko między firmami małymi oraz średnimi. Wielkość podmiotu nie miała 
statystycznie istotnego wpływu na częstotliwość: występowania podziału zysków/
korzyści, ryzyka/kosztów oraz organizowania nieformalnych spotkań z partnerem 
outsourcingowym. Należy podkreślić, że dla żadnej zmiennej nie zachodziły istotne 
statystycznie różnice między podmiotami średnimi i dużymi. Tym samym, hipo-
tezę 1 należy uznać za tylko potwierdzoną jedynie w części.

4. Sposoby realizacji outsourcingu a poziom 
dywersyfikacji

W tabeli 6 przedstawiono wartości średnich i median dla badanych zmiennych 
w podziale według poziomu dywersyfikacji przedsiębiorstwa.

Tabela 6.  Wartości średnich i median zmiennych w próbie oraz w podziale według 
poziomu dywersyfikacji

Opis zmiennej

W próbie 
(n = 281) 

W podziale według poziomu dywersyfikacji

Brak (n = 126) Niski poziom 
(n = 129) 

Wysoki poziom 
(n = 26) 

Śr
ed

ni
a

M
ed

ia
na

Śr
ed

ni
a

M
ed

ia
na

Śr
ed

ni
a

M
ed

ia
na

Śr
ed

ni
a

M
ed

ia
na

Podział zysków/korzyści 1,00 0,91 0,00 0,82 1,00 1,88 1,50

Podział ryzyka/kosztów 1,06 1,00 0,97 0,00 0,98 1,00 1,92 2,00

Współdzielenie zasobów ludzkich 1,38 1,00 1,23 1,00 1,39 1,00 2,04 1,50

Współdzielenie zasobów rzeczowych 1,10 1,00 1,20 1,00 0,88 1,00 1,73 1,00
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Opis zmiennej

W próbie 
(n = 281) 

W podziale według poziomu dywersyfikacji

Brak (n = 126) Niski poziom 
(n = 129) 

Wysoki poziom 
(n = 26) 

Śr
ed

ni
a

M
ed

ia
na

Śr
ed

ni
a

M
ed

ia
na

Śr
ed

ni
a

M
ed

ia
na

Śr
ed

ni
a

M
ed

ia
na

Prowadzenie wspólnych inwestycji 1,17 1,00 1,09 1,00 1,12 1,00 1,81 1,00

Występowanie umów zawieranych 
na okres dłuższy niż 1 rok 1,75 2,00 1,52 1,00 1,81 2,00 2,58 3,00

Występowanie umów zawieranych 
na czas nieokreślony 1,68 2,00 1,52 1,00 1,66 2,00 2,50 3,00

Występowanie umów zawieranych 
na co najmniej 3 lata 1,37 1,00 1,33 1,00 1,29 1,00 1,92 1,50

Organizowanie nieformalnych spotkań 
z partnerem outsourcingowym 1,06 1,00 0,92 0,00 1,08 1,00 1,69 2,00

Wymiana informacji, wiedzy 
o charakterze strategicznym i/lub 
kluczowej dla wyników osiąganych 
przez firmę

1,35 1,00 1,21 1,00 1,38 1,00 1,88 2,00

Źródło: opracowanie własne.

Ponieważ dane przedstawione w powyższej tabeli nie pozwalają na jednoznaczne 
określenie zależności między zmiennymi, dla każdej zmiennej przeprowadzono test 
Kruskala-Wallisa (tabela 7).

Tabela 7.  Rezultaty testu Kruskala-Wallisa (w grupach, w podziale według poziomu 
dywersyfikacji przedsiębiorstwa)

Kod 
zmiennej Opis zmiennej

Wartość testu 
Kruskalla-Wallisa 

H

Poziom 
prawdopodobieństwa 

testowego p14

Stwierdzone 
różnice15

PZ podział zysków/korzyści 8,67 0,0131 B-W, N-W

PR podział ryzyka/kosztów 9,02 0,0110 B-W

ZL współdzielenie zasobów ludzkich 4,32 0,1152 Brak

ZR współdzielenie zasobów rzeczowych 6,25 0,0439 Brak

I prowadzenie wspólnych inwestycji 4,29 0,1171 Brak

U1 występowanie umów zawieranych 
na okres dłuższy niż 1 rok 10,05 0,0066 B-W

14 Pogrubieniem wyróżniono te wartości p, przy których występują różnice między wskaźnikami dla 
poszczególnych grup.

15 W prawej skrajnej kolumnie tabeli 7 wskazano statystycznie potwierdzone różnice między medianami 
w grupach według poziomu dywersyfikacji (dla porównań dwustronnych w oparciu o wartości współczyn-
ników p i z). Zapis „B-W” oznacza różnicę między firmą niezdywersyfikowaną a firmą o wysokim poziomie 
dywersyfikacji, „N-W” – różnicę między firmą o niskim oraz wysokim poziomie dywersyfikacji.
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Kod 
zmiennej Opis zmiennej

Wartość testu 
Kruskalla-Wallisa 

H

Poziom 
prawdopodobieństwa 

testowego p

Stwierdzone 
różnice

UN występowanie umów zawieranych 
na czas nieokreślony 9,32 0,0095 B-W, N-W

U3 występowanie umów zawieranych na co 
najmniej 3 lata 3,71 0,1563 brak

N organizowanie nieformalnych spotkań 
z partnerem outsourcingowym 7,37 0,0251 brak

W
wymiana informacji, wiedzy o charakterze 
strategicznym i/lub kluczowej dla 
wyników osiąganych przez firmę

4,33 0,1148 brak

Źródło: opracowanie własne.

W badanych przedsiębiorstwach poziom dywersyfikacji istotnie różnicował war-
tości czterech zmiennych: PZ, PR, U1 oraz UN, przy czym dla zmiennych PR oraz 
U1 wystąpiły różnice tylko między firmami niezdywersyfikowanymi oraz o wysokim 
poziomie dywersyfikacji. W przypadku pozostałych sześciu zmiennych objętych ana-
lizą nie stwierdzono statystycznie istotnej zależności między zmiennymi zależnymi 
oraz jakościowymi. Warto w tym miejscu podkreślić brak różnic między firmami nie-
zdywersyfikowanymi oraz firmami o niskim poziomie dywersyfikacji. Podobnie, jak 
miało to miejsce w przypadku hipotezy 1, hipoteza 2 również została potwierdzona 
tylko w części dotyczącej czterech wspomnianych powyżej zmiennych.

5.  Formy outsourcingu a stopień internacjonalizacji 
przedsiębiorstwa

W tabeli 8 przedstawiono wartości średnich i median zmiennych objętych ana-
lizą w podziale według stopnia internacjonalizacji.

Analiza danych przedstawionych w tabeli 8 pozwala na wstępne stwierdzenie zależ-
ności między poziomem dywersyfikacji oraz formą przedsięwzięć outsourcingowych 
stosowanych przez badane przedsiębiorstwa. W celu potwierdzenia statystycznie istot-
nych zależności przeprowadzono dla każdej zmiennej16 test U Manna-Whitneya17.

Badane przedsiębiorstwa prowadzące działalność również poza granicami naszego 
kraju stosowały bardziej zaawansowane formy współpracy outsourcingowej niż 
firmy obsługujące tylko rodzimy rynek w obszarach: podziału zysków i korzyści oraz 
ryzyka/kosztów (zmienne PZ, PR), współdzielenia zasobów ludzkich oraz rzeczowych 

16 Z uwagi na ograniczenia w objętości artykułu pominięto prezentację szczegółowych rezultatów testu.
17 Czyli test nieparametryczny dla dwóch niezależnych próbek (nieparametryczny odpowiednik testu 

t-Studenta dla zmiennych niepowiązanych), por. np.: [14, s. 369–370].
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(zmienne ZL, ZR). Częściej również organizowały nieformalne spotkania z partnerem 
outsourcingowym oraz wymieniały z nim informacje i wiedzę o charakterze strate-
gicznym. W przypadku pozostałych czterech zmiennych nie zaobserwowano staty-
stycznie istotnych różnic między dwoma wspomnianymi grupami przedsiębiorstw. 
Analogicznie do hipotez 1 i 2 hipoteza 3 została potwierdzona jedynie w części doty-
czącej wspomnianych powyżej zmiennych.

Tabela 8.  Wartości średnich i median zmiennych w próbie oraz w podziale według 
stopnia internacjonalizacji

Opis zmiennej
W próbie (n = 281) 

W podziale według stopnia internacjonalizacji

Tylko rynek krajowy 
(n = 168) Pozostałe (n = 113) 

Średnia Mediana Średnia Mediana Średnia Mediana

Podział zysków/korzyści 0,96 1,00 0,77 0,5 1,24 1,0

Podział ryzyka/kosztów 1,06 1,00 0,86 1,0 1,37 1,0

Współdzielenie zasobów ludzkich 1,38 1,00 1,21 1,0 1,63 1,0

Współdzielenie zasobów rzeczowych 1,10 1,00 0,95 1,0 1,33 1,0

Prowadzenie wspólnych inwestycji 1,17 1,00 1,08 1,0 1,29 1,0

Występowanie umów zawieranych 
na okres dłuższy niż 1 rok 1,75 2,00 1,74 2,0 1,76 2,0

Występowanie umów zawieranych 
na czas nieokreślony 1,68 2,00 1,63 2,0 1,74 2,0

Występowanie umów zawieranych 
na co najmniej 3 lata 1,37 1,00 1,33 1,0 1,42 1,0

Organizowanie nieformalnych 
spotkań z partnerem 
outsourcingowym

1,06 1,00 0,90 1,0 1,30 1,0

Wymiana informacji, wiedzy 
o charakterze strategicznym i/lub 
kluczowej dla wyników osiąganych 
przez firmę

1,35 1,00 1,17 1,0 1,62 2,0

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

Badane przedsiębiorstwa stosunkowo rzadko stosowały bardziej zaawansowane 
rozwiązania w obszarze outsourcingu, jak np. podział zysków czy ryzyka. Najwyż-
sze wartości średnich zaobserwowano dla zmiennych dotyczących: długości trwa-
nia kontraktu (U1, UN, U3), współdzielenia zasobów ludzkich (ZL) oraz wymiany 
informacji i wiedzy o charakterze strategicznym (W). Rezultaty badań potwierdziły 
zależność między wielkością przedsiębiorstwa a poziomem większości zmiennych, 
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przy czym istotne statystycznie różnice stwierdzono dla firm małych i średnich oraz 
małych i dużych (zwrócić należy uwagę na brak istotnych różnic między firmami 
średnimi i dużymi w tym kontekście). Firmy zdywersyfikowane chętniej dzieliły się 
korzyściami oraz ryzykiem ze swymi partnerami outsourcingowymi, częściej rów-
nież zawierały umowy długookresowe oraz na czas nieokreślony. Z kolei przedsię-
biorstwa prowadzące działalność również poza granicami naszego kraju częściej 
stosowały outsourcing jako okazję do podziału ryzyka i korzyści, organizowały nie-
formalne spotkania z partnerem outsourcingu oraz wymieniały się z nim informa-
cjami o znaczeniu strategicznym.

Odmienny sposób wykorzystania outsourcingu w małych i dużych firmach może 
świadczyć o różnicach dotyczących świadomości stosowania outsourcingu jako 
metody zarządzania. Jak wynika z badań jakościowych prowadzonych obecnie przez 
autora opracowania, duże podmioty częściej formalizują proces outsourcingu, two-
rzą zespoły robocze odpowiedzialne za wdrożenie tej metody zarządzania, traktując 
przedsięwzięcie outsourcingowe jako projekt. Towarzyszy temu z reguły pogłębiona 
refleksja nad zagadnieniami, takimi jak: wpływ outsourcingu na realizację strategii 
oraz kształt modelu biznesu, zagadnienie kosztów outsourcingu (szczególnie w dłu-
gim okresie), dopasowanie między outsourcingodawcą oraz outsourcingobiorcą czy 
wybór partnera outsourcingu. Refleksji takiej często brakuje małym podmiotom, 
które podejmują działania w obszarze wydzieleń w sposób niejednokrotnie nieprze-
myślany, chaotyczny18.

Wnioski przedstawione w artykule sugerują konieczność podjęcia dalszych badań 
empirycznych poświęconych outsourcingowi traktowanemu nie tylko jako zjawisko, 
lecz także jako metoda zarządzania świadomie wykorzystywana w polskich przedsię-
biorstwach. Coraz częstsze stosowanie w rodzimych firmach outsourcingu powinno 
skłonić do refleksji nad sposobem, w jaki outsourcing umożliwia osiągnięcie celów 
strategicznych przedsiębiorstwa oraz rekonstrukcję jego modelu biznesu. Trendy 
obecne w otoczeniu gospodarczym polskich przedsiębiorstw, takie, jak: zwiększa-
nie specjalizacji podmiotów, ich wirtualizacja czy rozwój sieci, powodują ewolu-
cję modeli biznesu w stronę modelu Dyrygenta [11, s. 144–155], kładącego nacisk 
na współpracę z zewnętrznymi podmiotami. Wskazuje to na znaczenie świadomego 
zarządzania outsourcingiem oraz relacjami z partnerem outsourcingu Umiejętność 
ta bowiem powinna przełożyć się na zwiększenie efektywności działalności gospo-
darczej polskich przedsiębiorstw, a tym samym – w długim okresie – na podniesie-
nie konkurencyjności polskiej gospodarki.

18 Wspomniane różnice w sposobie wykorzystania outsourcingu przekładają się na różnice dotyczące 
skuteczności outsourcingu w małych i dużych podmiotach. Więcej na temat wyników badań prowadzonych 
autora dotyczących skuteczności outsourcingu w: [6].
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SPOSOBY REALIZACJI OUTSOURCINGU STOSOWANEGO 
W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH – WYNIKI BADAŃ

Streszczenie

Outsourcing, jako jedna z najpowszechniej stosowanych metod zarządzania, również w pol-
skich przedsiębiorstwach, pozwala na uzyskanie szeregu wymiernych korzyści. Jednocześnie 
obecne wykorzystanie outsourcingu, jako metody umożliwiającej osiągnięcie celów strate-
gicznych czy modyfikację modelu biznesu przedsiębiorstwa, czyni proces jego wdrożenia 
coraz bardziej wymagającym. Liczne przypadki niepowodzeń przy stosowaniu outsourcingu 
zdają się potwierdzać znaczenie decyzji podejmowanych w trakcie jego procesu wdrażania. 
Dlatego celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących sposobów realizacji 
outsourcingu stosowanego w polskich przedsiębiorstwach w przekroju trzech zmiennych 
jakościowych: wielkości, poziomu dywersyfikacji oraz stopnia internacjonalizacji. Opraco-
wanie zawiera wyniki badań przeprowadzonych na próbie 281 podmiotów i dotyczy dziesię-
ciu charakterystyk outsourcingu zidentyfikowanych na etapie badań wstępnych. Do kontaktu 
z respondentami zostały wykorzystane cztery kanały komunikacji: poczta tradycyjna, poczta 
elektroniczna, kontakt bezpośredni oraz kontakt telefoniczny (z wykorzystaniem techniki 
CATI). Badane przedsiębiorstwa stosunkowo rzadko stosowały bardziej zaawansowane roz-
wiązania w obszarze outsourcingu, jak np. podział zysków czy ryzyka. Najwyższe wartości 
średnich zaobserwowano dla zmiennych dotyczących: długości trwania kontraktu, współ-
dzielenia zasobów ludzkich oraz wymiany informacji i wiedzy o charakterze strategicznym. 
Rezultaty badań potwierdziły zależność między wielkością przedsiębiorstwa a poziomem więk-
szości zmiennych. Firmy zdywersyfikowane chętniej dzieliły się korzyściami oraz ryzykiem 
ze swymi partnerami outsourcingowymi, częściej również zawierały z nimi umowy długo-
okresowe. Z kolei przedsiębiorstwa prowadzące działalność również poza granicami naszego 
kraju częściej stosowały outsourcing jako okazję do podziału ryzyka i korzyści, organizowały 
nieformalne spotkania z partnerami outsourcingu oraz wymieniały się z nimi informacjami 
o strategicznym znaczeniu. Odmienny sposób wykorzystania outsourcingu w małych i dużych 
firmach może świadczyć o różnicach dotyczących świadomości stosowania outsourcingu jako 
metody zarządzania; duże podmioty częściej formalizują proces outsourcingu, tworzą zespoły 
robocze odpowiedzialne za wdrożenie tej metody zarządzania, traktując przedsięwzięcie 
outsourcingowe jako projekt. Towarzyszy temu z reguły pogłębiona refleksja nad zagadnie-
niami, takimi jak: wpływ outsourcingu na realizację strategii oraz kształt modelu biznesu, 
zagadnienie kosztów outsourcingu (szczególnie w długim okresie), dopasowanie między out-
sourcingodawcą oraz outsourcingobiorcą czy wybór partnera outsourcingu. Refleksji takiej 
często brakuje małym podmiotom, które podejmują działania w obszarze wydzieleń w spo-
sób niejednokrotnie nieprzemyślany, jeśli nie chaotyczny. Wnioski przedstawione w artykule 
sugerują konieczność podjęcia dalszych badań empirycznych poświęconych outsourcingowi 
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traktowanemu nie tylko jako zjawisko, lecz także jako metoda zarządzania świadomie wyko-
rzystywana w polskich przedsiębiorstwach. Coraz częstsze stosowanie w rodzimych firmach 
outsourcingu powinno skłonić do refleksji nad sposobem, w jaki metoda ta umożliwia osią-
gnięcie celów strategicznych przedsiębiorstwa oraz rekonstrukcję jego modelu biznesu.

Słowa kluczowe: outsourcing, strategia, dywersyfikacja, 
internacjonalizacja, implementacja

THE WAYS OF IMPLEMENTING OUTSOURCING IN POLISH 
COMPANIES – RESEARCH RESULTS

Abstract

Outsourcing, being one of the most frequently used method of management also in Polish 
companies, enables to obtain various benefits. At the same time, the modern approach to out-
sourcing as a method of achieving strategic goals or modifying company’s business model, 
makes outsourcing implementation more and more frequently a challenging task. Numer-
ous case studies describing failures when using outsourcing seem to prove the importance 
of decisions made during the implementation process. Therefore, the aim of the article is 
to present the research results on the ways of implementing outsourcing in Polish enterprises 
in the cross-section of three qualitative variables: size, level of diversification and interna-
tionalization degree. The findings presented in the article should enable to understand the 
approach of Polish companies to this method of management, as well as to specify the differ-
ences in this regard between companies differentiated by the aforementioned variables. The 
study includes a sample of 281 subjects and covers the ten outsourcing characteristics iden-
tified at the pilot research stage. In order to initiate contact with the respondents, four chan-
nels of communication were used: traditional mail, electronic mail, direct contact and via 
telephone (using the CATI technique). The research results show, that investigated companies 
have rarely used more sophisticated forms of outsourcing, such as profit or risk sharing. The 
highest average values were observed for variables related to: duration of the contract, shar-
ing of human resources and exchange of information and strategic knowledge. The results of 
the study confirmed the relationship between the size of the enterprise and the level of most 
variables. Diversified companies were more likely to share the benefits and risks with their 
outsourcing partners, more often also included long-term contracts. On the other hand, com-
panies operating outside of Poland also used outsourcing as an opportunity to share risks and 
benefits, organized informal meetings with outsourcing partners and exchanged information 
of strategic importance. A different way of using outsourcing in small and large companies 
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may indicate differences in the awareness of outsourcing as a management method; large 
entities more often formalize the outsourcing process, create working teams responsible for 
implementing this management method, taking a project approach to outsourcing. This is 
usually accompanied by in-depth reflection on such issues as: the impact of outsourcing on 
the implementation of the strategy and the shape of the business model, outsourcing costs 
(especially in the long run), matching between the outsourcing provider and the outsourcer 
or the choice of outsourcing partner. Such reflection is often lacking for small entities that 
undertake outsourcing activities in a way often ill-conceived, if not chaotic. The conclusions 
presented in the article suggest the need to undertake further empirical research on outsourc-
ing treated not only as a phenomenon, but also as a method of management consciously used 
in Polish enterprises. Increasing use of outsourcing in domestic companies should prompt 
reflection on the way in which outsourcing makes it possible to achieve the company's stra-
tegic goals and reconstruct its business model.

Key words: outsourcing, strategy, diversification, internalization, 
implementation
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